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A vendégmarasztaló Kalotaszentkirály
A kalotaszegi községben csúcsra járatták az erdélyi falusi turizmust

• Évente mintegy 20–25 ezer turistával büsz-
kélkedhet Kalotaszentkirály-Zentelke község. A 
falusi turizmust csúcsra járató kalotaszegi tele-
pülés polgármestere szerint a sikertörténetnek 
egy titka van: rend a lelke mindennek.

MAKKAY JÓZSEF

A ki szép magyar falut szeret-
ne látni Kalotaszegen, illet-
ve Észak-Erdélyben, annak 

mindenképpen érdemes ellátogat-
nia Kalotaszentkirály-Zentelkére. 
A Bánff yhunyadtól néhány kilomé-
terre fekvő községpontnak ugyanis 
messze földön híre van. És nemcsak 
a magyarok, hanem a románok kö-
zött is. Nem véletlen, hogy a pol-
gármester irodájának egyik fala 
tele van különböző kitüntetésekkel. 
Felsorolni is nehéz, hány intézmény 
fi gyelt fel a Kalotaszeg „fővárosá-
nak” szomszédságában meghú-
zódó gyönyörű településre, amely 
tavasztól késő őszig virágtengerben 

pompázik. A házak és kerítések 
rendezettek, az utcán nyoma sincs 
szemétnek, mindenhol kétnyelvű, 
magyar–román feliratok és turisz-
tikai eligazító táblák sokasága fo-
gadja a vendégeket. Olyan turiszti-
kai pannókat láttam a központban, 
amelyek több tíz kilométeres sugarú 
körben több nyelven mutatják be a 
látnivalókat. Akik pár napot arra 
szánnak, hogy itt szálljanak meg, 
csillagtúrákban kereshetik fel nem-
csak Kalotaszeg, hanem az Erdélyi 
Szigethegység legfontosabb látni-
valóit is. És bőven akadnak ilyen 
érdeklődők, hiszen Kalotaszentki-
rály-Zentelke nemcsak Kolozs me-
gyében, hanem a környező megyék 
viszonylatában is az egyik legjob-
ban felkapott falusiturizmus-hely-
szín.

Húszmillió euró uniós pályázat

A mintegy ötven hivatalosan jegyzett 
falusi vendégházat, panziót magá-
ba foglaló kalotaszentkirályi falusi 
turizmus harminc évvel ezelőtt kez-
dődött. „1990-ben indult a faluban 
a néptáncoktatás. Az első ilyen ren-
dezvényre mintegy hatvanan érkez-
tek, akiket el kellett szállásolni. A 
szervezők felhívására rögtön akadt 
pár család, aki a szobáját felajánlot-
ta. Ezen felbuzdulva Vincze Kecskés 
István szakoktató tanár – aki a rend-
szerváltás után maradt állás nélkül 
a bánff yhunyadi szaklíceumban 
– fantáziát látott a lehetőségben, és 
nagy elköteleződéssel elkezdte meg-
szervezni a helyi falusi turizmust” 
– idézi fel a kezdeteket Póka András 
polgármester, aki két évtizede vezeti 
a messze földön híres községet.

A falusi turizmussal kapcsolatos 
kezdeményezés önmagában azon-
ban nem válhatott volna ilyen siker-
történetté, ha nem áll az ügy mellé 
teljes mellszélességgel a helyi önkor-
mányzat és a polgármesteri hivatal. 
Az igazi bumm az ország uniós csat-
lakozása után kezdődött, amikor a 

helyi önkormányzatok hozzájuthat-
tak európai uniós pályázatokhoz. A 
polgármester kiszámolja, hogy eddig 

összesen 20 millió euró uniós forrást 
sikerült lehívni. Ebből nemcsak a 
teljes közművesítést oldották meg a 

Korszerűsített patakárok 
a falu főutcáján
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Rigó Ilona és lánya, Póka Ilona Ildikó 
a család kalotaszegi szobájában




